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Нека да е лято!

Морска ваканция
за тутраканските ученици
Калина ГРЪНЧАРОВА
етдесет ученици
от тутраканските
училища през тази
седмица летуват на море
организирани от Общинския център за извънучилищни дейности. В Кранево, в почивната база на
гр.Търговище. Всъщност,
това е едновремешният
пионерски лагер, който
след реновиране е подобрил
условията за пребиваване.
Да си на море е прекрасно, да си с приятели на море
- още повече!
Защо са избрали морска-

П

Фестивал
на народната песен

"Тутракан пее"
под егидата на народния представител
Александър САБАНОВ
и ВМРО - Тутракан
На 6 юли 2019 г. (събота)
от 9:00 часа,
в парк "Христо Ботев"

Заповядайте!

на стр. 2

Търси се храна за
червените ангъчи в
базата „Калимок“
в Нова Черна
В

Регионална инспекция
по околната среда и
водите - Русе постъпи молба за съдействие
от Института по биоразнообразие и екосистемни

В Тутракан:

Институтът за исторически
изследвания при БАН
представя своята дейност
на стр. 3

изследвания за намиране
на храна (фураж, гранули
за патици) за птиците
от защитения вид червен
ангъч (Tadorna ferruginea) в
на стр. 2

5 юли - Професионален празник на
служителите в МВР

Уважаеми служители от РУ - Тутракан,

Използвам случая да изразя своята
признателност и уважение към всички вас
- достойни мъже и жени от РУ - Тутракан , за
всеотдайността, с която изпълнявате своя
професионален дълг към обществото!

Работата Ви като пазители на реда е изключително отговорна и натоварена, изпълнена с
много рискове и проблеми.
Пожелавам на всички Вас здраве, сили, бодър
дух и нестихващ ентусиазъм за справяне
с ежедневните предизвикателства
в нашето неспокойно време.

Честит празник!

Честит празник!

Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Уважаеми служители от Участък Главиница,
С признателност към Вашия труд в името на
реда и държавността, сигурността и безопасността
на гражданите, пожелавам здраве и сили,
по-добри условия за работа и висока мотивация.
И нека тя - работата, е по-малко, по-лека,
по спокойна и най вече вършена с удоволствие!

Честит празник!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница

Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

Честит професионален празник на
служителите от Участък Ситово!
В навечерието на Вашия професионален
празник, изказваме своето уважение към труда и
всеотдайността Ви, които влагате ежедневно
във Вашата работа.
Желаем Ви здраве и благополучие,
професионални и лични успехи!
Сезгин АЛИИБРЯМ, Кмет на Община Ситово
Ридван КЯЗИМ, Председател на ОбС-Ситово

РегИон
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НОВИНИ
ОБЛАСТ СИЛИСТРА СРЕД НАГРАДЕНИТЕ
ИНСТИТУЦИИ В КАМПАНИЯТА
"ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО"
В ботаническата градина на СУ „Св. Климент Охридски“ в София бе открита 9-ата кампания на bTV „Да
изчистим България заедно” (www.daizchistim.bg), която
става все по-мащабна по своите размери, включително
и в обхвата на доброволци, вдъхновени да осъществят
още каузи освен почистването.
bTV Media Group, чиито най-знакови лица и гости от
различни институции участваха в събитието, отличи 50 от най-резултатните си и лоялни партньори в
начинанието, сред които национални и регионални институции (сред тях и област Силистра – в лицето на
Областна администрация, като координиращо звено на
кампанията), бизнес организации и изявени доброволци.
Областите, обединили най-голям брой неправителствени и бизнес организации и институции през 2018
г. са Варна, Бургас и Русе, както и областните градове
Плевен, Благоевград и Силистра, постигнали абсолютен рекорд на регионално ниво по брой доброволци за
каузата. Областните администрации на Пазарджик,
Велико Търново и Хасково пък получиха награда за
успешното участие в кампанията на всички общини
от техните територии.
На 14 септември стотиците хиляди доброволци в
България ще дадат старт на Световния ден на почистването. Миналата година в инициативата участваха
159 държави и 36 млн. души от всички краища на света.
От началото досега „Да изчистим България заедно”
е получила подкрепата на над 2 млн. доброволци от
цялата страна, като за изминалите 8 кампании са
събрани близо 90 хил. тона отпадъци.
КРИМИНАЛЕ
75-годишна пешеходка е пострадала при пътнотранспортно произшествие, станало на 27 юни около
11:10 часа на кръстовище, образувано от улиците
„Александър Стамболийски“, „Толбухин“ и „Стефан
Караджа“ в Тутракан. Докато пресичала пътното
платно жената била ударена от движещ се на заден
ход лек автомобил „Волво“, управляван от 52-годишен
водач. Получила е фрактури на подбедрица и две ребра
и е приета за болнично лечение. Причините за произшествието се изясняват, образувано е досъдебно
производство.
С 1.79 промила алкохолно съдържание в издишания
въздух 35-годишен шофирал лек автомобил „Пежо“.
Той бил спрян за проверка на 1 юли около 00:30 часа в
района на Тутракан. Отказал е да даде кръвна проба.
По случая е образувано бързо производство.
Влекач „Мерцедес“ с ремарке с пшеница се преобърнал извън платното по пътя между селата Добротица
и Любен. Произшествието е станало на 29 юни около
13.30 часа. На водача е съставен акт.

"Т.А.Т." ООД, гр.Тутракан
Разписание
на автобусите от градска и общинска пътна мрежа
№1 - надолу - в делнични дни - 7:00, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00,
11:00, 11:30, 13:30, 16:00, 17:00, 19:00 ч.
№1 - нагоре - в делнични дни - 7:00, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00,
10:30, 11:30, 12:00, 13:30, 14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 19:30 ч.
№1 - събота, надолу - 7:00, 8:00, 9:00, 11:30, 13:30 ч.
№1 - събота, нагоре - 7:30, 8:30, 9:30, 12:00, 13:30 ч.
№1 - неделя, надолу - 7:00, 8:00, 11:30, 13:30, 17:30, 19:00 ч.
№1 - неделя, нагоре - 7:30, 12:00, 13:30, 17:15, 19:30 ч.
№2 - 17:05
За Пожарево - събота - 7:30 и 14:00 ч.; в неделя - 16:00 ч.
№21 - в делнични дни - от спирка ЗРЧ-Тутракан до с. Цар Самуил - 6:30, 11:30 и 17:30 ч.
№21 - събота - 11:30 и 17:30 ч.
№21 - в неделя автобусите временно са спрени!
№22 - в делнични дни - от спирка "Плоскости" до с. Бреница 6:30, 10:00 и 17:15 ч.
№22 - в събота - 6:30, 10:00, 12:00 и 17:15 ч.
№22 - в неделя - 12:00 и 17:15 ч.

Междуселищни линии - от Автогара Тутракан
За Силистра - 7:15, 8:40, 9:40, 10:50 (без събота и неделя), 11:40,
13:40, 14:45, 17:15 и 18:00 ч.
За Русе - 7:30 (без събота и неделя), 7:40, 9:40, 10:30, 12:30,
14:45, 16:30 и 18:00 ч.
За Варна - 7:15 - от Автогара Тутракан; в 14:35 - от Автогара
Варна
За Варна - от Автогара Силистра - 6:00, 7:00, 11:00, 12:30 (през
Добрич)
От Варна до Силистра - 9:00, 10:00, 14:35, 15:00, 17:00 (през
Добрич)
За София - 01:00, 01:20, 9:20 и 12:45
Редовни автобусни линии, пътнически превози
и екскурзии на "Т.А.Т." ООД!
За информация и резервации:
Автогара Тутракан: 0879558533 и тел.0866/63636
гише Силистра - 0879558566 и тел.086/821908
гише Варна - 0879558577

Морска ваканция
за тутраканските ученици
от стр. 1 забавно с приятелите.
Пламена КРУМОВА: Нита ваканция научаваме кога не съм ходила на плаот тях:
нина. А като ти предлагат
Искра МАРИНОВА: Зара- нещо интересно, като
ди хубавите преживявания, имаш приятели, с които
заради морето, заради да прекараш ваканцията
емоцията!
много по-забавно, няма
Николета МЛАДЕНОВА: значение мястото.
Избрах морската ваканция,
Светлана СЛОБОДАзащото всичките ми при- НОВА: Много ми харесва
ятели са тук и искам да морето, а и искам да бъда
си прекараме много добре. с приятелите си.
Дарина ДИМИТРОВА:
Николай ФИЛИПОВ:
По-добре е на море, от- Предпочитам морето, заколкото някъде другаде. щото през лятото е много
Морето е хубаво, ще мога по-освежаващо. А специда хвана по-бързо тен.
ално в тази почивна база
Александър НАКОВ: За- съм, защото приятелите
щото има повече слънце и ми са тук, хубава е комморето е хубаво!
панията.
Ния ГЕОРГИЕВА: ПредДенислав МАРИНОВ:
почитам морето пред пла- От 8 години ходя на танината, защото на морето кива летни лагери и ми
е по-топло, мога да ходя харесва. Първо, защото е
с по-къси дрехи, мога да евтино и второ, защото е
хвана бързо тен. И е по- хубаво. Хубаво е, защото

по-рядко се събираме толкова младежи, отколкото в
Тутракан. Все пак излизаме извън града и средата
е интересна.
Александър ТОМОВ:
Преди няколко години бях
пак на лагер, но в "Албена"
и реших да разнообразя
малко този път. Още повече, че тук са приятели,
с които се бяхме разбрали
да отидем заедно и аз се
записах да дойда на морето. Интересно, забавно е.
Калина ВАСИЛЕВА:
Предпочетох морето, защото тук съм с повечето
приятели. Независимо, че
условията не са лукс, ние
се забавляваме заедно.
Ремзи КЮЧУК Тук е пояко! Морето е много хубаво, а и гаджето е с мен.
Фунда АЛИТ: Много е
хубаво морето!
Бурчин КАСЪМНАЛЪ:

Тук съм с моята приятелка, прекарваме си времето
хубаво. Някак си на морето
е по-свободно, отколкото
на басейн. Има повече хора
на морето, разнообразието е много по-голямо и
водата по-чиста.
Невена ГРОЗЕВА: Защото, като застана на брега
на морето, не му виждам
края. Необятно е! Небето
- синьо, слънцето - прекрасно! Има повече хора,
непознати, но така не се
притеснявам. А на басейн
като отида в Тутракан всички ги познавам.
Даниела ХРИСТОВА: Забавно е! Когато отидем на
плаж и видя морето, първото нещо, което искам е
да вляза във водата.
Да им пожелаем щастливи преживявания на брега
на морето, а наесен - с
песен в школото!

Нови книги:
т 28 юни четем „Аркьой.
Илюзорен алманах” - елитарен роман, предназначен за ценителите на една по-сурова екзотика!
„Аркьой. Илюзорен алманах”
(превод: Ася Тихинова-Йованович,
168 стр., цена: 14 лв.) ни пренася в
1768 година. Маркиз Дьо Сад обещава да плати на просякинята Роз
Келер, ако го придружи до къщата
му в Аркьой. Няколко часа по-късно
Роз успява да избяга след един
колкото екстравагантен, толкова и
жесток сеанс. Но слухът за малката
„авантюра“ бързо се разпространява и историята се прочува като

„аферата Аркьой“ - както във Франция, така и извън нея. Скандална
афера, която поражда всякакви
тълкувания, шокира обществеността и обсебва задълго въображението на жадните за сензации. (И която
неуловимо препраща читателя към
трудните за различаване днес, два
века и половина по-късно, истински от фалшиви новини.) Мълвата
е упорита и противоречива. Но
какво точно се е случило? Дали е
имало насилие, което днес бихме
определили с термин, произлязъл от името на насилника, дали
става дума за извратен театрален
спектакъл или просто за купено

информирано съгласие?
Роден през 1971 година, Александър Бечанович е черногорски
поет, писател, сценарист и кинокритик, носител на черногорската
награда за поезия „Ристо Раткович“
(2002) и на Наградата за литература
на Европейския съюз за „Аркьой.
Илюзорен алманах“. Един виртуозно построен и многолик роман, съставен от многобройни „вариации на
тема“, в които авторът представя
историята всеки път от различен
ъгъл и по леко променен начин, за
да разнищи образа на своя герой,
намеренията му и последствията от
тяхното осъществяване.

Търси се храна за
червените ангъчи в
базата „Калимок“
в Нова Черна

щата им да подкрепят
дейността на експерименталната база.
Желаещите да подкрепят
благородната кауза могат
да се обадят в централата
на екоинспекцията на тел.
082/ 820 772, която ще ги
свърже с координатора на
базата.
Биологична експериментална база „Калимок“
функционира от 1995 г.,
като отглежда индивиди
от застрашения вид в
полуестествена среда с
цел размножаване и реинтродукция на млади птици обратно в природата.
Ежегодно съвместно със
съдействието на РИОСВ

О

от стр. 1 множаване и освобождаване
в природата на птиците.
базата в с. Нова Черна, инРИОСВ - Русе ще потърси
формират от екоинспекци- съдействие от кметовете
ята. Институтът при БАН на общините Сливо поле и
извършва консервационни Тутракан и земеделските
дейности, свързани с раз- производители в земли-

- Русе са освобождавани
между 15 и 25 млади индивида, което допринася за
възстановяването и стабилизирането на дивата
популация в българската
природа. Червеният ангъч
(Tadorna ferruginea) е рядък
за България вид, включен в
приложенията на Закона за
биологичното разнообразие, както и в Червената
книга. Населява различни
типове водни басейни,
но предпочита предимно
откритите и без много
подводна растителност.
В България гнезди по река
Дунав и Черноморието,
рядко в Добруджа и Лудогорието.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 1 юли 2019 г.
4 оператори, производствена линия – лица с ТЕЛК,
средно образование – (техник, механик, ел.техник).
английски език говоримо A1, компютърна грамотност,
опит по специалността – 1 год.
5 готвачи – средно образование, английски език говоримо – B1;
5 камериери – средно образование, английски език
говоримо – B1;
5 рецепционисти – средно образование, английски
език говоримо – B1;
5 сервитьори – средно образование, английски език
говоримо – B1;
1 продавач-консултант – основно образование;
2 оператори, производствена линия – основно образование;

3 машинни оператори, обработка на метални изделия – средно образование, двусменен режим на работа
1 лекар – висше образование „Медицина“.
Работни места за младежи до 29 години, разкрити
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001”Нова
възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП”Развитие на човешките ресурси” – в
едно направление:
- За обучение по време на работа
1 майстор - производство на хлебни изделия – няма
изисквания за заемане на длъжността
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен.
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Юнско заседание на Общински съвет-Тутракан
съветник Адем Адем. Найнапред съветниците приеха
план за своята работа през
второто шестмесечие на
годината, в който са включени за разглеждане въпроси свързани с разрешение за
допускане на изключение от
минималния брой ученици в
паралелките и за дофинансиране, за определяне броя
на паралелките и групите
и броя на учениците и на
децата в паралелките и
в групите на училищата,
детските градини и обслужващите звена на МОН
за учебната 2019-2020 година; отчет за изпълнението
на актовете приети от
Общинския съвет за първото полугодие; управление
и разпореждане с общинско
имущество; информация за

изпълнение на бюджета
и сметките за средства
от ЕС за шестмесечието
на 2019 г.; управление и
разпореждане с общинско
имущество; одобряване на
подробни устройствени
планове и др.
На заседанието беше
актуализиран поименен
списък за разпределението
на плана на капиталовите
разходи и актуализиране на
цените на услугите, които
предлага Историческия музей в града.
След допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост,
бяха приети решения по
разпоредителни сделки с
общински имоти.

Решение номер Ц-19
от 1 юли 2019 година Комисията за
енергийно и водно регулиране утвърди нови цени на
електроенергията. За битовите клиенти на ЕНЕРГО-ПРО новата крайна
цена на регулиран пазар е
0,19582 лв./кВтч. за дневна
тарифа и 0,10840 лв./кВтч.
за нощна тарифа, без ДДС.
Досега цената за домакинствата беше 0,19049 лв./
кВтч. за дневна тарифа и
0,10545 лв./кВтч. за нощна.
Средното увеличение за
битовите клиенти е 2,8 %.
Във връзка с промяната, която влиза в сила на

В Тутракан:

Институтът за исторически
изследвания при БАН
представя своята дейност
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“ТГ”

иколай Поппетров и
д-р Володя Милачков
от Института за исторически изследвания при
БАН ще гостуват в Тутракан на 4 юли, информират
от Историческия музей.
На организираната среща-разговор с тях ще бъдат представени темите,
по които работи институцията.
Области на научни интереси на Николай Попетров
са политическа история
на модерна България; политическа митология; генеалогия; Oral History; истори-

ография; библиотечно-библиографски и книговедски
проблеми.
Д-р Володя Милачков се
занимава с нова история на
България; история на българския национален въпрос;
история на българските националноосвободителните
организации след 1878 г.;
история на добруджанския
въпрос и българо-румънските отношения.
Срещата ще се проведе
в Изложбената зала на Исторически музей-Тутракан
от 18:00 ч.

01.07.2019 година, ЕНЕРГОПРО предоставя на своите
клиенти в Североизточна
България възможност сами
да отчетат потреблението си на електрическа
енергия. Всички, които
желаят да се възползват,
могат да го направят в
срок до 7 юли включително
като подадат по-казанията на електромерите си
на денонощния телефон
на Електроразпределе-ние
Север 0700 1 61 61, на
имейл info@erpsever.bg или
като посетят най-удобния
за тях Център за обслужване на клиенти. При предоставяне на данните е

необходимо клиентът да
посочи клиентски и абонатен номер.
Подаването на показания от страна на клиентите не отменя регулярния
отчет. Специалистите
на Електроразпределение
Север ще продължат да
извършват редовното
отчитане на потребена
електроенергия по предварително обявения график, който е публикуван
в интернет страницата
на компанията на адрес:
https://www.erpsever.bg/
bg/Grafik-za-otchitane-naelektroenergiya-Bitovi-klienti.
Съгласно регламентира-

ната методика, потребената електроенергия на
клиенти, които не са се
възползвали от възможността за самоотчет,
ще бъде пропорцио-нално
разпределена по старата
и новата цена в зависимост от броя на дните
преди и след изменението,
включени в техния индивидуален отчетен период.
Фактурите за отчетния
период, който включва
промяната на цените, ще
съдър-жат два подпериода
– период по старите цени
до 30 юни 2019 г. включително и по новите – от
01 юли 2019 г.

Р
Създадена е Областна Увеличиха цените на електроенергията
координационна група за С
учене през целия живот

едовно заседание проведе Общински съвет - Тутракан на
26 юни. По предложение на
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а 27 юни 2019 г. в
залата на Областен
информационен център Силистра бе проведено първото заседание на
Областна координационна
група за учене през целия
живот с областен координатор и председател Майя
Григорова – старши експерт по професионалното
образование и обучение в
Регионално управление на
образованието Силистра.
Групата е формирана в
рамките на проект „Националните координатори в
изпълнение на Европейската програма за учене на
възрастни“. Проектът се
изпълнява от Министерство на образованието и
науката.
Тя ще съдейства за осигуряване на ефективно координирано взаимодействие
на всички заинтересовани

зам.-кмета Петя КнязоваВасилева бяха включени
три допълнителни точки, а
една предложи общинският

страни при разработването и провеждането на
областна политика за увеличаване на участието на
населението в дейности за
учене през целия живот и за
общ напредък в сектора за
учене на възрастни.
В състава й влизат представители на РУО на МОН
Силистра, Областна администрация, общини от областта, Дирекция „Бюро по
труда“, Териториално статистическо бюро – Север,
професионални гимназии от
Силистра и региона, Силистренска търговско-промишлена палата, СРС към
КТ „Подкрепа“, РС на КНСБ,
Регионална библиотека,
Областен информационен
център, Филиал Силистра
на Русенски университет
„Ангел Кънчев“, както и
неправителствени организации.

“ТГ”

Кандидат-студентите плащат сами здравните
си осигуровки през летните месеци
сички ученици, които са
завършили средното си
образование тази година
и са се дипломирали, но не са
започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравните си
осигуровки.
Същото важи и за тези, които ще
бъдат студенти редовно обучение
- за месеците от завършване на
средното до започване на висшето
си образование, трябва да внесат
здравните си осигуровки за своя
сметка, тъй като в този период
не попадат в нито една от двете
категории (ученици и студенти),
които се осигуряват за сметка на
държавния бюджет.
В област Силистра зрелостни-
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ците тази година са близо 600. Всеки от тях, който се е дипломирал и
не е започнал работа, трябва сам
да внесе здравните си осигуровки.
Задължително е в тези случаи да
се подаде и декларация образец 7
– за възникване на задължение за
внасяне на здравноосигурителните
вноски. Документът се подава до
25-о число на месеца, следващ
месеца, през който е възникнало
задължението за осигуряване.
В рубриката „Здравно осигуряване” на интернет страницата на
НАП е поместена и информацията
за попълване и подаване на декларация образец 7, както и образец
на формуляра, който може да
бъде изтеглен. Подаването на

декларацията може да стане в
офис на НАП, по пощата с обратна
разписка или по електронен път
чрез Персонален идентификационен код /ПИК/, който се получава
безплатно от офис на Агенцията.
При допуснати пропуски във
вноските за здраве, лицето може
да се окаже с прекъснати здравни
права и да няма достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от
Националната здравноосигурителна каса. Напомняме, че повече от
три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване
на здравните права. Проверка дали
здравноосигурителните права са
прекъснати може да се направи
на място в салона за обслужване

на офисите и териториалните
дирекции на НАП в страната или
чрез електронната услуга на НАП
- „Здравноосигурителен статус“
на страницата на Агенцията: www.
nap.bg.
Сумата за здравни осигуровки през 2019 г. е 22,40 лв. на
месец и се внася до 25-о число
на следващия месец. За вноски,
които не са направени в срок, се
начислява законова лихва. Справка
за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите
към тях може да се направи на
страницата на НАП чрез електронната услуга „Здравноосигурителен
калкулатор".

Започва прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ От 3 юли започна приемът на
документи за доилна техника
за развитието на малки стопанства“ от ПРСР
о 30.09.2019 г. ще продължи приемът на проектни предложения по
подмярка 6.3 „Стартова помощ
за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на
стопанства и предприятия“ от
ПРСР 2014 - 2020 г.
Общият размер на средствата,
които се предоставят по процедурата за подпомагане на малки
земеделски стопанства, възлиза
на 43 027 600 лв. Финансовата
помощ за един кандидат не
може да надвишава левовата
равностойност на 15 000 евро за
период от пет години.
Подмярка 6.3. предоставя въз-
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можност за стартова подкрепа на
малки земеделски стопанства, с
цел повишаване на конкурентните им предимства и производство
на качествени селскостопански
продукти.
Проектните предложения се
подават по електронен път чрез
Информационната система за
управление и наблюдение на
средствата от Европейските
структурни и инвестиционни
фондове (ИСУН 2020), на интернет адрес: http://eumis2020.
government.bg/.
Условията за кандидатстване
по процедурата са уредени в
насоки, утвърдени от Управлява-

щия орган на ПРСР. Кандидатите
могат да задават допълнителни
въпроси и да искат разяснения
във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди
крайния срок за подаване на
проектни предложения. Въпроси
ще се приемат на електронната
поща: rdd@mzh.government.bg .
Бенефициерите могат да се
възползват безвъзмездно от услугите на Националната служба
за съвети в земеделието, която
ще им окаже подкрепа при подготовката на документите, необходими за участие в подмярка 6.3
„Стартова помощ за развитието
на малки стопанства“.

т 3-ти до 31-ви юли 2019
г. животновъдите могат
да кандидатстват за подпомагане по схемата „Инвестиции
за закупуване на съоръжения за
добив и съхранение на сурово
мляко и съоръжения за изхранване
на новородени животни с мляко“.
Документи ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по място на осъществяване
на дейността по проекта.
По схемата се възстановяват до
50% от извършените разходите за
инвестиции, като максималният
размер на помощта е не повече
от 25 хил. лева. Подпомагането
се предоставя под формата на
субсидия за покриване на част от
разходите за реализация на инвес-
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тиции в стационарни и мобилни
доилни съоръжения, оборудване
за съхранение на мляко и съоръжения за изкуствено изхранване
на новородени животни с мляко.
Средствата ще се изплащат по
банкова сметка на кандидата след
доказване на целевото изпълнение
на инвестицията.
Срокът на действие на схемата е
до 31.12.2020 г. Нотифицираният
максимален бюджет по схемата за
периода, в който ще се прилага, е
2 млн. лева. С решение на УС на
ДФЗ половината от тях, в размер
на 1 млн. лева, се разпределят за
2019 г.
Целта на държавната помощ е
стимулирането на земеделските
стопани да направят инвестиции

за подобряване на общата производителност и устойчивост на
стопанствата си и по-специално
- да намалят производствените
разходи.
Кандидати по схемата могат да
бъдат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3
от 29 януари 1999 г. за период от
най-малко 3 (три) години назад,
считано от датата на кандидатстване, както и организации и
групи производители, признати
със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Схемата
за държавната помощ, указанията
и документите към тях, са публикувани на интернет страницата на
ДФ „Земеделие“.

общесТво
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поетично поетично поетично
Владимир
АНТОНОВ,
гр. Тутракан

Маргарита
ЧЕРНИКОВА,
гр. Тутракан

Толкова
Отдавна бръчици целуват очите ми вместо теб.
От толкова взиране да те видя
добиха цвят на пелин.
Усмивките ми се спират на всяка пряка,
падат узрели и сладки в краката ми.
Опипвам с поглед сградите,
промъквам се през прозорците
и ровя в чужди шкафове.
Кое ли нещо носи твоето име?
С кого говорят хората вътре?
Със себе си. Като мъртвите.
Като мен всеки ден!
Наблюдавам как добре живеят цветята.
Защото те живеят кратко!
А ние сме мъртви толкова дълго…
Колкото самотата ни!

Мария
НЕЙКОВА,
гр. Тутракан

Сън

Когато
Когато те видях за първи път сама,
когато прочетох в погледа ти любовта,
светът разцъфна като слънце след дъжда,
за да ни окъпе и пробуди в нас страстта...

Сънувам те вечер, когато заспя.
Сънувам те как милваш ме нежно,
как шмугвам се в твойта прегръдка...
Колко е хубаво, макар че сънувам...

Когато ме погледна с жадните очи,
когато ми разби сърцето без дори
да попиташ: "Може ли да вляза, ей така...
за малко нежност в твоята душа..."

Дните минават без теб трудно е, знай,
но щом идваш в моите сънища,
имате някъде знам.

Когато ме превзе със своето сърце
и те понесох нежно с моите ръце,
прегърна ме и нежно каза:
"Искам те сега, за да изгоним нашата самота".
Когато казах ти "Обичам те сега!"
От очите ти Сълзици блеснаха в нощта,
ти хлипайки прегърна ме и сгуши се във мен,
за да ми кажеш пак..."Обичай само мен!"

Имате те, знам,
но знам и това, че няма да дойдеш.
Пак ще те чакам с надеждата моя
и не ще бъда сама.
Ще те чакам!
О, да, обичам те,
незнаен пътнико мой!

"Краставици по шлепчийски"
В памет на Николай Хайтов
представи Адриан Василев
От СУ „Христо Ботев" - Тутракан

Яломица". Завършва гимназия в родния Тутракан, след
това Висшето военноморско
училище във Варна и после... пет години кръстосва
морета и океани, а след тях
- по корабите на р.Дунав.
Оттам са случките описани
в книгата.
През 2015 г. той издава стихосбирката "Старото
кино", която представихме
тогава и в Тутракан. Голяма
част от стиховете в нея са
посветени на родния град.
Адриан Василев е познат
и като преводач от/на румънски език.
Да му пожелаем творчески
ентусиазъм и да ни радва с

Калина ГРЪНЧАРОВА
транно заглавие, ще
кажете, надявам се,
любопитно настроени за какво точно иде реч.
Присъствалите на представянето на новата книга
на Адриан Василев, която
носи това заглавие, вече
са наясно. А вие, читатели,
знайте, че това е една от
60-те хумористични миниатюри създадени от автора.
С тях той описва моряшки
истории, които ще ви разсмеят най-напред, но и ще
ви поучат.
"Краставици по шлепчийски" е второ преработено
издание на книгата издадена
още през 2005 г., допълнена
сега с още 30 миниатюри,
които представят моряшкия
живот по реката, моретата и
океаните.
"Прочитайки книгата, стигайки до края, мога да кажа
"Браво!" - сподели по време
на творческата среща мест-

С

ният творец Георги Генчев.
- Поздравявам те за стила,
който притежаваш!"
Тутраканският русенец
или русенският тутраканец
Адриан Василев, както го
наричам аз, "по баща произхожда от русчушки фанариоти, а по майка - от румънски
селяни, от долината на река

още свои стихове, разкази
и миниатюри. Прочее, в
този брой на в. "Тутракански
глас" публикуваме първа
част на неговата "Капка по
капка, глътка по глътка".
Един разказ, който ще върне
спомените на тутраканци за
интересни хора с още по-интересни занимания.

а 30 юни през 2002
г. загубихме Николай
Хайтов - български
публицист, драматург и белетрист, чийто стил на писане ни
кара да четем с наслада неговите произведения. Творец,
оставил в наследство на България героите на „Козият рог“
и „Капитан Петко войвода“.
И тази година не пропуснахме да проведем интерактивен
урок, посветен на писателя, с
учениците от 9„А“ клас и г-жа
Геновева Стоянова.
Обогатихме знанията си
за живота и творчеството
му. Четохме негови мисли.
Слушахме „Докато са живи" едно есе, написано от Хайтов
и записано с неговия глас,
което може да ни разплаче
и което ни кара да се замислим над думите му: „И ми
се иска да кажа на всички,
които имат още майки и бащи,
обичайте ги, докато са живи, и
непременно им го кажете. Непременно! Защото утре може
да е вече късно и думите за

Н

благодарност и за обич, които
не сте им казали, ще заседнат,
тежки и горчиви, във вашите
гърди и няма да има земна
сила да ги махне!“
Слушахме и проследихме
от страниците на знаменитата му книга „Диви разкази“ и
творбата, която ще изучават
учениците в десети клас в

часовете по литература „Дърво без корен". Открихме
съществената за писателя
връзка с корена и българското. Възхищение предизвикват
в нас „Героите на Хайтов
- друга стихия, друга мощ,
друга вселена, в която стъпиш
ли веднъж, е за цял живот!
Чудати, чепати, но винаги достойни, дълбоко човеколюбиви
и сърцати". Удивлява ни и
„преклонението на автора към
малкия-голям човек."
На 15 септември ще отбележим 100 години от рождението на академик Николай
Хайтов. След като в интерактивния урок се докоснахме до
талантливото му творческо
дело, поднесохме венец пред
открития на 22 декември 2015
г. в малката паркова зона
срещу нашето училище първи
бюст-паметник в Крайдунавска Добруджа на този достолепен българин. Отдадохме
специална почит на великия
писател и родолюбец.
Анка КОЗАРЕВА
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Празник на кайсията - 2019!
Стотици посрещнаха
първото юлско слънце П
Джулай Морнинг в Тутракан:

Калина ГРЪНЧАРОВА
разник на кайсията
за 16-ти пореден
път се проведе в
Тутракан с участието на производителите
на кайсии от региона
и майстори-кулинари.
Целта на празника е да
популяризира труда на
кайсиепроизводителите
в общината и сортовете кайсии, на храните,
съдържащи този плод,
съхраняването на обичаите и празниците в
културния живот на община Тутракан.
Крайдунавския парк,

ката сочи, че през 20172018 г. от плододаващи
19 382 дка в област
Силистра 5659 дка се
отглеждат в община
Тутракан. Средният добив на кайсии за областта е 550 кг/дка,
а за община Тутракан
– 600 кг/дка. Отглежда
се голямо разнообразие
от сортове кайсии с
изключителни вкусови
качества: „Ню Джърси“,
„Роксана“, „Мъркулещи“,
„Фестивална“, „Унгарска
кайсия“, „Силистренска
компотна“, „Силистренска късна“ и други.

Калина ГРЪНЧАРОВА
12-часов рок-маратон и тази
година събра стотиците фенове
от цяла България за посрещане на
първото юлско утро на дунавския
бряг в Тутракан.
На откритата сцена до "Лодкостоянката" един след друг през
цялата нощ се редуваха Александър Филчев - Санеца и рок
групите "Интензивен фактор",
Васко Кръпката с „Подуене блус
бенд”, „Everdream” "White Walkers",
„Slippers", "Mr. Hard", "Dusty Road
Driver" и "Forgot The Ten" представяни емоционално от водещия Boby Angel. За да стигнем в
първоюлската утрин до Б.Т.Р. и
бившият солист на "Юрая Хийп"
дали оглася простора на Камен
бряг или Тутракан, легендата от
години е следвана навсякъде, където „взривява” зората, от хиляди.
Уникалността на празника споделиха по традиция - заедно с него,
и този път много каварненци, сред
които и Кметъла. Попил цветовете
на утрото, Дунавът отнесе на вълните си паметния текст, прошепнат
от свободолюбивите хора:
„Аз бях там в една юлска утрин,
търсех любов. Със сила идваше
зората на новия ден и прекрасното
слънце…”
Точно в 5:37 огненият диск
озари небосклона. Джулайци
притихнаха и само тихият ветрец,
отнасящ на крилете на ехото гласа на вокалиста на „Юрая Хийп”
- Джон Лоутън, които в 05:37 ч.
изпълниха емблематичната песен
"July Morning". И не само...
Песента "Lady In Black" е "запазената марка" за бек вокалите, които
за поредна година излизат на сцената в юлското утро - народният
представител Валери Симеонов
(добър приятел в Джон Лоутън!),
кметът на Тутракан д-р Димитър
Стефанов, Цонко Цонев - Кметъла
и Наско от Б.Т.Р. Към тях този път
се присъедини и силистренецът
Иван Неделчев от "Интензивен
фактор".
И първото юлско слънце изгря,
и хората със свободен дух отново
почувстваха емоцията от това
преживяване - заедно с приятели
да си в онова измерение наречено
"Джулай Морнинг".
Какво връща Джон Лоутън за
четвърта поредна година в Тутракан ще попитате. "Хубавият ден,
слънцето - отговоря той. - Връща
ме р.Дунав, Тутракан - това е
България! Вече 15 години заедно
посрещаме юлското утро. Тук
винаги е хубаво. И тази година
беше хубаво - и звукът, и сцената,
и концерта."

На 11 юли Джон Лоутън има
рожден ден. Ще го празнува в
Чехия, на концертния подиум,
заедно с "Юрая Хийп", където ще
изнесат концерт.
Изпълненията на Б.Т.Р. на тутраканска сцена са, всъщност,
началото на концертното им турне
из страната, на което те ще представят новите си песни от албума
"Невидими стени".
А ето как отразиха Джулай
Морнинг в Тутракан колегите от
в."Каварна Плюс": "Няма друго
подобно вълнение като това да
посрещнеш изгрева на 1 юли с песента „Джулай морнинг”, изпята от
самия Джон Лоутън. Без значение

подсещаше, че 12-часовият рок
маратон е на финала си и се ражда
ново начало.
Рок динозавърът приветства
утрото. Усмивки, просълзен взор,
надежди и обич погалиха небето. В
Тутракан се търкулна денят.
Като най-добрият от всички
досега, особено в техническо и
звуково отношение, определиха
музикантите от Б.Т.Р. концерта
с участието на Джон Лоутън на
дунавския бряг. С него те и започнаха лятното си турне, към което
ще се присъедини на по-късен етап
и големият Джо Лин Търнър."
До утрото на новата ни среща...

където се проведе събитието, събра любители
на вкусния плод, които с
удоволствие вкусиха от
предложените кулинарни изкушения, а децата
участваха в занимателни
игри, водени от русенските "Веселяци" - аниматори.
В конкурса за „Най-добър кайсиев плод” критериите, по които оценяваше комисията, председателствана от агронома
Милен Филипов бяха вкус,
сладост, плътност и
вид. На първо място бяха
класирани кайсиевите
плодове отглеждани от
Тодор Куманов, следвани
от Ивелин Спасов и Вержиния Войнова.
Кайсиевата ракия се
оценяваше по аромат,
вкус и зрително усещане.
Тази година първото място грабна ракията представена от Общинската
организация на Съюза на
инвалидите в България
(ОбСИБ), второто - Недялка Георгиева, а третото - НЧ "Възраждане 1940 г." от с.Старо село.
Специалната награда в
този конкурс бе присъдена на Милен Порожанов.
Вкус, оригиналност и
аранжировка търсеше
журито при оценяването
на кайсиевите сладкиши.
Първото място спечели
Николинка Бъчварова от
ОбСИБ-Тутракан, второто - Центъра за работа
с деца без уврежданияТутракан, а третото
- Гинка Иванова от ОбСИБ-Тутракан.
Сладкото от кайсии на
Елена Викторова спечели
първото място в конкурса за най-вкусно сладко.
Следвана от Център
"Надежда" - Тутракан и
Гинка Стоянова.
Защо Тутракан е Столицата на кайсията ще
попитате? Статисти-
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„Капка по капка, глътка по глътка“

Адриан ВАСИЛЕВ

аздраве! Нали ти казах, че е хубава! Кайсийка! По моя край
я правят. Не бързай. Карай
ситно! Преглъщаш, примижаваш, издухваш лютивината,
а под небцето остава дъхът
на сушени кайсии. Помниш,
нали - от тях бабите варяха
ошав със захарин… Ошав
вече никой не вари. Виж - ракия… как да не варят?
Фиданката - в земята. Тричетири лопати пръст на корените и чакай! Слез четири-пет
години набираш две щайги, а
после - ти да си здрав. То, с
модерните сортове се навъдиха и модерни болести, но
преди само й поразреждахме
клоните и се молехме да няма
слани по цвят. В добра година
подпирахме с чатали клоните, а те се прекланяха до майката-земица: „Благодарим ти,
значи!“ И живееха, милите! До
петдесетата си година берях
кайсии от дърво садено от
дядо ми, лека му пръст.
На к артата градчето е
маркирано до Дунава. В белетристиката го споменава май само дядо Вазов.
В прохладната вечер, под
бухлатите белочерквенски
чемшири чорбаджи Марко
сгълчава внучето си: „Да се
подстрижеш, че си вълнясал
като тутраканец!“ Ех, как се
смях тогава, като остриган
до голо деветокласник над
тези редове. И, о, чудеса,
след петнадесетина години
пак същият автор пише своя
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реквием за българските войници превзели „на нож“ и за
два дни прехвалената Тутраканска крепост. И показали
на света как българинът се
бие, без да щади нито себе
си, нито врага.
Други сведения се откриват
и в протоколите на Народното
Събрание от 20-не години на
миналия век, от времето на
печално известния Александър Цанков. Някакъв депутат
от фризираната по цанковистки опозиция се осмелил
плахо да възрази за нещо
си, но Цанков го апострофирал: „Мълчи, ще те пратя в
Тутракан!“. (Ръкопляскания.)
Вярно, че тогава сме били
„под румънско“, ама какво да
правим, като сме се родили
„под кабърчето на картата"…
А, да не забравя: вероятно
силистренци са измислили
поговорката „Тутракански
кяр"!
Какво е за теб Дунавът?
Ако имаш добра памет - едно
пътуване с „големите кораби“
от Видин до Силистра. А за
тутраканеца… ехе! Да речем,
че прощават на тези, дето са
завъдили градове край морето, но не могат да си представят какъв град може да стане
край „Искъро“, например. Животът на тутраканеца е като
върбата - без вода не може.
Нещо повече - животът му
тече с Дунава вече двадесет
века. Най-горе по течението е
болницата. Там се раждаме.
По средата са Общината,
църквата и големият ресторант. Там се женим, а по-надолу са гробищата.
Но има едно място на дунавския бряг, където всеки
уважаващ себе си тутраканец
се отбива преди гробищата.
Това е казанът.
Ракия се вари два пъти в
годината: лете - кайсиева, а
зиме - гроздова. Два пъти в
годината тутраканците пръснати по различни краища
идват там. През юли в Ри-

барската махала простират
мрежите и час по час бъркат
с пръст в джибрите (тук им
викат „пращини“) и смятат
на пръсти кога е заложено и
кога ще втаса. Земеделците
поглеждат небето и нагаждат
работата тъй, че да сколасат.
„Нулевият етап“ трябва да се
подготви така, че когато „шапката“ на пращината „падне“
да пуснеш телеграмата. Така
беше по мое време. Сега
имаме GSM-ми, ама да звъниш по „мобилника“ на сина
отвъд океана няма смисъл.
Но в моята младост телеграмите намираха из България
заврените зетьове, родени
тутраканци, те оставяха чехлите в бабалъшките къщи,
намятаха самочувствието на
„баровци“ и пристигаха в бащините. Майките изваждаха
от нафталина дрехи от преди
казармата, синовете ги обличаха, без да ги закопчават и
самочувствието изчезваше.
Родените тутраканци отново
бяха хъшлаците, дето преди
години киснеха голи задници
в Дунава и се шляпаха по тях
до отмала заради комарите…
И не им е зле!
Рибарските синове не даваха мира на кадровиците от
БРП. Да пътуват ли? Дума да
не става! Че е потекъл Дунавът на обратно! Да си тече
без мен! Добре, ще почерпя с
кайсиева! Ето ти, колега, ключовете, тук са документите на
шлепа, в първи хамбар имаш
циментирана пукнатина, наглаждай кокошките, приятно
пътуване, че „Метеорът“ заминава!
На понтона „Метеорът“
ръмжи нетърпеливо, огромният празен бидон не се
побира през вратата: Добър
ден, другарю капитан, тубата ли, тя е празна... Бре,
Корнеле, от де я намери, с
одеколон ли била пълна, че
мирише така... Ха, наздраве,
таз и от миналогодишната,
сега отивам да варя новата.

След час метеорът отбелява
в далечината, рибарският син
е сам на кея в Тутракан, сепва се и поема към познатата
къща край Дунава.
В цеха някой издебва бързащия началник, мечка страх,
мен не страх, мушка паклите
в джоба, изскача пред него утре, значи, ще варя ракия,
а това какво значи, да ме
пуснеш, значи. Ти си петият,
значи така, докато началникът кандиса. Зер и той може
да моли за същото директора
след някой и друг ден.
Който си подредеше работата за събота-неделя, добре!
Точно тогава ставаше една…
Още от петък вечерта пред
казана се събираше всякаква тяга: конска, моторна,
човешка и съдинки - според
човека: мераклиите - с каруци
и дъбови каци, практичните с
бидони в ремаркета, набедените - с туби в багажниците.
До някое време конят и
каруцата движеха прогреса в Тутракан. По-късно от
„чист износ на каруцарски
услуги“ останаха да живеят
само бай Симеон Желито,
бай Петър и Татарчето. Бай
Симеон не напразно е първи.
Сла-аб, висок, с внуци - мои
набори, зиме-лете в кожух без
ръкави и шаячен панталон,
и двете лъскави, без цвят,
водонепропускливи. Под тях останалият гардероб, според
сезона. На главата - филцово
„Борсалино“ от румънско време с накъдрена периферия.
Никой, никога и никъде те
беше виждал бай Симеон из
града без бомбе и небръснат.
Мустак - миша опашка, а в
устата - един зъб, виновник
за прякора му. „Желито“ си
е „зелето“, бай Симеон се
хванал да гласи зелето на
един аджамия: „желито тъй,
желито инак“, че сол, че хрян,
че мамул… вмирисало се
по Коледа. А на тутраканец
толкоз му трябва. Тъй си и
останал бай Симеон Желито,

От редакционната поща:

Българийо, Родино мила!

Васил ТЪРПАНОВ

важаеми читатели,
драги приятели, обръщението ми към Родината е лично, но то засяга
всички български родолюбци
и патриоти, все още останали
в рамките на стесненото ни
Отечество - по кадастър равняващо се на 111 хил.кв.км и
с население под 7 милиона.
Да, това са сведения взети от
изследванията в края на 2014
г., които показват спад всяка
изминаваща година. Постоянно се продава българска земя
на чужденци, изселват се българи. На мястото на българите
у нас се заселват чужденци,
емигранти и бежанци.
Обстановката в България
е тревожна и заслужава вниманието на всеки български
гражданин смятащ себе си за
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родолюбец.
Чрез серия от статии - в
този вестник, ще публикувам
материали, които ще осветят
незнаещите с историята на
България. Нашите историци
са в дълг на нацията. Това,
което ще научите от статиите,
те отдавна следваше да пояснят на българите. Особено
невежа е младежта. За интелигенцията много се безпокоя
- индиферентна е към всичко,
което се извършва, въпреки
че някои от реформите водят
до деформации и в много
случаи засягат лично тях отрицателно.
Тревогата е лично моя,
предлагам ви да я уважите и
споделите.
Много от младите хора не
знаят, че в древността България е била най-обширната
държава - на два континента
- Европа и Азия. По-голяма от
Франция, Германия, Турция.
Чудно, нали!? Има факти за
това, а и историците го знаят,
но мълчат. Ще ви запозная
с владетелите на България.
Ще ви запозная с възходите
и погромите. Ще научите за
Другата България - за Волжка
България, която се е прости-

рала до р.Енисей в Сибирски
Алтай, до бреговете на Каспийско море.
Ще ви запозная с робството
на България и неговото отражение. Няма друга страна
в света, от 1300 години съществуване, над 700 от тях
да е била под робство и то
от най-жесток тип - асимилиращо. 300 години турците са
взимали насилствено "кръвен
данък" - отнемане християнчета-момчета от 6 до 18 г. и
превръщането им в еничари,
спахии, най-жестоки потисници на поробените си братя.
Това може да прочетете в
романа на писателя Антон
Дончев - "Време разделно".
Когато казах, че няма друга
страна толкова обезправена,
унижавана и унищожавана,
задължително ще включа и
Испания - държана под робство от африканските халифи
- бербери и сарацини, над 750
години. Но! В Испания архитектурната култура от времето
на Ренесанса и днес краси
държавата. Когато споменах в
моята книга "Летопис на смутното време в България", че
турските нашественици унищожиха цялата ни култура,

някои историци дипломатично възразиха на моето твърдение. Посочиха се примери,
че в с.Пожарево, с.Варненци,
с.Белица и още няколко са
построени от турците български православни църкви на
мястото на унищожените. Да,
господа историци, но това се
случва късно и то под натиска
на световната намеса, когато
султанът издава верски свободи изразени в хат-и-шериф
и хат-и-хумана. Това, между
другото, за сведение...
Ще засегна и проблемите:
ЕС, НАТО, заключението на
Путин. На последно място
като най-важно оставям интеграцията с турците живеещи
в България днес.
За всичко това ще ми трябва време и то такова, което да
ме захранва с положителна
духовна и физическа кондиция. Това дали ще се случи...
не знам. С всеки ден нещо в
мен се променя и става все
по-трудно. Не съм перпетуум
мобиле или вис виталис, а
простосмъртен като всички
вас.
Пожелавам ви, драги приятели да сте живи и здрави и
да ме очаквате.
Да служа на каузата, за мен
е единствено задължение.
Следва продължение
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седнал в каруца с дълги, леки
ритли за сено, впрегната в кон
по баира, с впрегнат кон по
надолнището. А конят? Да не
бях видял, нямаше да повярвам! Какъв кон! Ех, конят на
бай Симеон… Всъщност той
ги сменяше. След като единият изчезнеше, появяваше се
друг. Носеше месец белезите
на охранване от предишния
господар. Месец, не повече!
След това заприличваше
на предния - кокалест като
смъртта в конските сънища
и вечен като безсмъртието.
Калта пред казана стига
третината от спицата на колелото. Хайванчето се напъва,
бай Симеон - също, и след
малко каруцата току изчезва в сумрака, по дълбоките
дири в калта. А пък калта в
Тутракан беше нещо особено. Общината я покриваше
с асфалт, бетон и паваж, но
тук край казана тя дълго беше
неизлечима като екзема в деликатна гънка на тялото. Инак
улицата беше настлана, туктам осветена, тук там някой
камък метнат от прашка строшаваше крушката, и улица
„Рибарска“ ставаше както по
времето на газените лампи.
Нощта се настанява удобно
край казана, готова да чака
цяла вечност. Отсреща през
реката сънливо примигват

светлините на Олтеница,
лете жабите квакат приспивно, а зиме звънтящият студ
отнасяше надалеч бухтенето
от машините на кораб тръгнал за някъде.
Казаните са шест, огнищата им зеят срещу вратата,
бълват светлина, топлина и
пушек, а от тавана миже гурелива крушка оплюта от мухите. Споровете „кой след кого“
са уталожени, когато влиза
нов клиент. Ентусиазмът, с
който поздравява мяза на
разтворен чадър в претъпкан
автобус, и чичовците застават
нащрек:
- Чичо Стояне, аз нали съм
след теб?
Дървата припукват в огнищата.
- А бе, чичо Стояне, нали
идвах по обяд?
- Е, идва - гледа чичото в
огъня.
- Нали ти беше последен?
- Бях.
- Нали се разбрахме, че
съм след теб?
- Разбрахме се, ама с материала идваш чак сега! изплюва чичото камъчето и
излиза навън. Това е достатъчно.
- Миналата година идвах
и аз, ам’сега чакам на ред обажда се някой.
Следва продължение
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Куртя де Арджеш-Сибиу-Костещи
Програма
I ден - 6:30 - Отпътуване. Първата ни спирка е
манастирът Куртя де Арджеш. Легендата разказва,
че е построен от майстор, който се казвал Манол.
Когато започнал строежа, всичко построено през
деня през нощта се разрушавало докато му се присънило видение, че трябва да вгради жена в строежа,
за да остане здрав. В манастира са погребани Нягое
I Басараб и всички кралски двойки на Румъния - Крал
Карол и кралица Елизабета, Крал Фердинанд и кралица
Мария, Крал Михай и Кралица Ана. Тук се намират и
светите мощи на Филотея Търновска.
Продължаваме към един немски град в Румъния –
Херманщадт, известен още като Сибиу. Настаняване
в хотел в района. Нощувка.
II ден - 8:00 - Закуска. Разглеждане на Сибиу - един
от най-важните културни и религиозни центрове в
Румъния. Старият град на Сибиу е разположен на хълм
и заради запазената си средновековна атмосфера е
вписан в списъка на ЮНЕСКО през 2004 г., а през 2007
г. заедно с Люксембург е избран за културна столица
на Европа. Пешеходна обиколка на историческия център на Сибиу - крепостните стени и кули, Големия и
Малкия площад с емблематичните им сгради - Католическата църква, дворецът Брукентал, Синята къща,
Градската кула, мостът на лъжците и Готическата
катедрала, Музея на фармацията. Свободно време.
Възможност за посещение на етнографския комплекс
АСТРА. Разположен в красив парк, музеят показва
над 300 пренесени автентични румънски къщи от
всички райони на страната, характерни за различните епохи, както и църкви, мелници и обществени
сгради. Нощувка.
III ден 8:00 - Закуска. Отпътуване за с. Костещи.
Едно от чудесата на Румъния са така наречените "растящи камъни" в румънското село Костещи, окръг Вълча. Въпросните камъни се наричат трованти и местните считат, че те са живи. Заради големия интерес
на туристите през 2006г в село Костещи е създаден
единственият в страната музей на трованти под открито небе. Неговата площ е 1.1 хектара. Отпътуване.
Цена: 190 лв.
Цената включва: транспорт с лицензиран автобус, 2 нощувки и закуски в хотел 2/3* в района
на Сибиу, екскурзоводско обслужване и “Снимка за
спомен” - колаж от снимки от екскурзията.
Цената НЕ включва: вход за манастира - 4 леи,
галерията Брукентал в Сибиу - 12 леи, Музея на
фармацията - 15 леи
За записвания:
Анастасия Якова на GSM: 0895 425453

И още нещо...
сМЯХ

След двудневен риболов.
Учителка обяснява на дреЖена пита съпруга си:
босъците:
- Хвана ли нещо?
- Трябва да познавате нра- Oфф! Дано не съм!
вите на различните животинки. Ето, аз вчера срещнах в
Вървял си заекът из гората парка една гадинка и тя не
и срещнал медената питка:
ме ухапа. И знаете ли защо?
- Здравей, медена питке!
От последния чин се обаж- Разкарай се бе, боклук да Иванчо:
такъв!
- Те своите не закачат...
След малко лисицата и тя
срещнала медената питка:
Метро, час пик. В тълпата
- Я, каква хубава медена крещи един мъж:
питка!
- Помогнете! Синът ми се
- Ега ти, тъпата лисица…
задави с банкнота! Умира!
И така цял ден, медената
От тълпата се изнизва дебепитка напсувала всичките ла лелка, хваща младежа за
животни. Те решили да се топките и страшно ги стисва!
оплачат на лъва:
От гърлото на бедния младеж
- Абе лъвчо, медената питка изскачат пет лева и вопъл:
ни псува наред всичките, няма
- "А-а-а-а-а!"
ли да направиш нещо?
Бащата, с уважение:
- Вие сте големи глупаци
- Егати! Вие сигурно работибе, това е таралежа - утре ще те в Бърза помощ?
ходи войник.
- Не. В данъчното...
Какво толкова му харесват
- Как се казва сервитьор в
на гръцкото море, нашето си бирария?
е бетон...
- Халбинос...
- Мога ли да пробвам дънЧесто слушам по телевиките на витрината?
зията за безопасен сeкс... На
- Имаме пробна, госпожо!
село никой не ползва презервативи. При нас безопасният
- Може ли да видя задър- сeкс е, когато не те бият...
жаният, дето вчера ни обра
- Значи, врачка ти предскаапартамента?
за, че жена ти ще те напусне?
- Че за какво ви е?
- Не точно, но каза че ми
- Да го питам, как влезе без предстои прекрасен живот!
да събуди жена ми.

Забавна астрология
10-те любими
израза на
зодия Рак
1. Моят дом е моята крепост.
2. Да глезя другите е истинското ми призвание.
3. От всичко на света е най-добре да се запасиш
с търпение.
4. Този, който умее да чакам, постига всичко.
5. Срещай се с приятели вкъщи, а не в кафето.
6. Нищо не стопля така душата както вида на пълен
хладилник.
7. П-добре спестявай и търпи, но нещо хубаво купи.
8. Тежко се живее там, където няма къде да се
скриеш.
9. Нося навсякъде миналото на гърба си.
10. Нима едно палто се износва за 20 години?
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СУДОКУ
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Работа
Работа
Аптека "Хестия", гр.Силистра
търси да назначи магистър-фармацевт или
помощник-фармацевт.
За информация:0899 616 753 и 0899 630 780
- Тате, тате, защо лъвчето че да е веднъж завинаги. Осона "Пежото" се е вдигнало на бено третия път!
задни лапи?
- Защото се оглежда за сер- Какво си купи с първата
виз, момчето ми...
заплата?
- BOSS!
Бракът е сериозна работа.
- Костюм или обувки?
Човек трябва да се жени така,
- Сладолед...

Сканди

Фирма набира строителни работници за
изпълнение на покривни, шпакловъчни,
бояджийски, кофражни и бетонови дейности
за обекти в гр.Тутракан.
За информация:тел.0898 511 589

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:
Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
торове, техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079
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ТАМ, КРАЙ РеКАТА...

В с.Суходол:

Спорт и музика на Празника на селото

4 - 10.07.2019 г.

НЧ „Н. Й. Вапцаров - 1873" - Тутракан

Лятна програма
- юли и август КИНО В ПАРКА
(21:00 ч., Крайдунавски парк под Читалището,
датите ще бъдат публикувани във Фейсбук)
РАЗУЧАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ХОРА
(за деца, вторник и четвъртък, 17:00 ч.)
ШКОЛА ПО СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ
(пон., ср. и петък, 16:00 ч.)
ШКОЛА ПО ПЕЕНЕ
(понеделник, сряда и пететък, 16:00 ч.)
КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ
(понеделник и сряда, 14:00 ч.)
K – POP
(понеделник и сряда, 12:00 ч., такса: 3 лв.)
ЗАБАВНО ПИСАНЕ
(за деца с интерес към писането и креативно мислене, вторник и четвъртък, 14:00 ч., мин. 4 участника)
НЕМСКИ ЗА ДЕЦА
(вторник и четвъртък, 15:00 ч., мин. 4 участника)

Калина ГРЪНЧАРОВА
а 29 юни главинишкото
село Суходол отбеляза
своя Празник на родното село. Тази година той
съчета спорта с фолклорен
концерт.
Празникът започна с турнир по борба, който събра на
стадиона десетки хора. В него
взеха участие млади борци
- деца и кадети, от школите
в Разград, Исперих, Велико
Търново, Глоджево, Дулово,
Кубрат, Добрич, Силистра,
Главиница.
Те се състезаваха в 17 категории, а победителите бяха

Н

УЧИЛИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЯ
(вт. и четв., 16:00 ч., читалищна библиотека/
Крайдунавски парк, мин. 4 участника)

наградени от кмета на община
Главиница Неждет Джевдет,
кмета на Суходол - Недрет
Алил, председателя на ОбСГлавиница Месут Алиш, секретаря на Община Главиница
- Ашкън Ружди, Насуф Насуф
- председател на ОблС на
ДПС-Силистра и кметове на
населени места.
С наградата за най-техничен
състезател бе удостоен Шенол
Шермин, а за най-резултатен
състезател - Наргин Ахмед.
В следобедните часове,
празникът продължи с концерт
на самодейни състави към
читалища от общината.

ФОТОВАКАЦИЯ
(само август при мин. 4 участника)
Програмата е предварителна. Датите могат да
претърпят промяна!
За повече информация: 0893 5040322, chitalishte_
tutrakan@abv.bg и фейсбук: chitalishte.tutrakan
Предварителна заявка се изисква за: Училище по
екология, Фотоваканция, Класически балет, K-POP,
Забавно писане, Немски за деца С четка сред природата. Заявките се подават на място, във Фейсбук
(chitalishte.tutrakan), както и по телефон: 0893 504322
или 0893 504329.

Мотокрос-лагер в Главиница

Н

а 29 и 30 юни, на мотопистата в гр. Главиница, отборът на
M6 YAMAHA RACING TEAM
съвместно с Община Главиница и YAMAHA BULGARIA и
DUNLOP MOTORSPORT организираха мотокрос-лагер.
Целта на мероприятието
е участниците, които имат
амбициите да се развиват

в този спорт да получат
полезни знания за тяхното
израстване на професионални спортисти.
На 30 юни бе състезанието между участниците в
лагера.
Амбицията на организаторите е лагерът да се
превърне в традиция.
“ТГ”

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"

Честит рожден ден
и да почерпят:

4 юли - Стефка КАПИНЧЕВА, Библиотекар, НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
5 юли - Гюлзар КОВАЧЕВА, Счетоводител, "Славянка"
АД, Тутракан
6 юли - Гюлсевер МЕХМЕД, Общински съветник, ОбСГлавиница
7 юли - Алтимир АДАМОВ, Народен представител от
20 МИР Силистра

7 юли - Анка КОЗАРЕВА, Библиотекар, СУ "Христо
Ботев"
7 юли - Ивайло ПАНИЧАРСКИ, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
8 юли - Данка МИЛЧЕВА, Изпълнителен директор на
МИГ "Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа"
10 юли - Димитрина БАРБУЧАНОВА, Директор на Дом
за стари хора-Тутракан

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
Адрес: 7600 гр. Тутракан, ул. “Трансмариска” №6, ет. 3

тел.: 0887 057 747
e-mail: tgbg@abv.bg
www.glas.tutrakan.org
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